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De ez a hiba, csak a történet ismerőjét érinti (s az sajnos kevés van) 
a poéta kigondolt történetet mesél s a mesében előforduló lélektani s egyéb 
feladatok művészi megoldása képezi vágyódását. 

Regényem rögtön kifogástalan lehetne csak költött neveket kellene 
adnom hőseimnek létező nevek helyett. Természetesen csak is ebben az egy 
pontban értem a kifogástalanságot — vagyis rögtön elesnék az erre irányuló, 
megjegyzések létalapja. 

Ujolag igen köszönöm szives érdeklődését s legyen meggyőződve hogy 
habár semmit se törődtem azzal, hogy abban az időben milyen Görgeyek 
éltek s milyen nexusban voltak egymással vagy a történet egyéb személyei
vel, — egy azonban előttem lebegett mindenkor s vitte a tollamat az a 
bámulat és szeretet mely Görgey Arthur fenséges alakja révén úgyszólván 
az egész családhoz tapad. 

Mély tisztelettel maradtam 
Horpáes sept 12. 1909 igaz hive 

Mikszáth Kálmán 
Közli : KOZOCSA SÁNDOR. 

ADATOK FELVINCZI GYÖRGY ÉLETÉHEZ. 
Az első magyar ,színigazgató' életrajzi adatait folyóiratunk lapjain 

(1897:73—85.) Ferenczi Zoltán tisztázta. Legutolsó életrajzi adatát 1706-ból 
valónak mondja. Ekkor szerezte az Uzoni Fosztóék és Thaly által neki 
tulajdonított Ritkán kelő híves szellő kezdetű éneket1 — ezt Borbély3 sze
rint még a múlt szazad közepén is divat volt tudni Kolozsvárt. Thaly az ö 
szokott bizonyítás nélküli kijelentéses modorában kolozsvári tanárnak mondja 
az általa Vinczynek nevezett Felvinczi Györgyöt3 s utána ugyanezt ismétli 
Szinnyei* is. Ha a hagyomány által bizonyítottnak vesszük is azt, hogy az 
említett éneket Vinczy illetve Felvinczi szerezte, a sok hányattatáson keresz
tülment Felvinczi életére nézve az utolsó adat eddig az 1706. évből szár
mazik, további életéről nem tudtunk semmit, még halála éve is ismeretlen 
volt. Ferenczi szerint is «halála úgy látszik, ez időre (azaz 17Û6 körűire) 
esik».6 

Legutóbb azonban a Herepei János szívességéből néhány újabb adat
hoz jutottam.6 Ezeknek az adatoknak alapján Felvinczi életét az említett 
időponton túl is nyomon követhetjük. Már Borbély révén is tudtuk, hogy 

? Thaly: Tört. kalászok, 219—222. és Adalékok, 121—129. 1. 
s A m. ir. tört. 1:161. 
8 Adalékok 129. Nevének ugyanilyen alakban való közlésével, mint 

,a toroczkai iskolában egységhívő tanítót' említi Szilágyi Erdély irodalom
történetében (Budapesti Szemle 1858.—IV:235.) 

* Magy..írók XIV: 1236. 
6 I. h. 85. Később (ugyancsak az IK.-ben) mint kolozsvári szolgabírót 

mutatja be az 1710-es évek körüli időből. 
6 Az adatok a kolozsvári lutheránus egyház meglehetősen megviselt 

levéltárának rendezése közben kerültek elő. 
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Felvinezi Kolozsvárt mint alszolgabíró (azaz mint afféle a végrehajtó és 
közjegyző között álló tisztviselő) szerepelt.1 Az újabb adatok azt mutatják, 
hogy később is, egészen 1713-ig eféle hivatalt viselt. 

Három, a Felvinezi kezeírásában fennmaradt okirat szolgállat számunkra 
adatot Az első2 Kolozsvárt 1711. augusztus 26-án kelt. Az okirat Posztó
csináló Kovács Márton esküdt polgár, Székely Szőcs György esküdt centumvir 
•és Felvinezi György Kolozsvár város egyik hütös szolgabírájának bizonyság
levele, a lutheránus egyházközség belsőmonostor-utcai házának Phradericus 
Nyerges Bálint belsömagyar-utcai házával való elcseréléséről. Az okirat a 
Felvinezi nevét Georgius Fel Vinczi alakban őrizte meg. 

A másik oklevél Felvinezi György és [Pataki István Kolozsvár város 
bütös szolgabíráinak bizonyságlevele, mely szerint Gyarmathy Fazekas István 
és felesége Dési Ilona külsömonostor-utcai házhelyöket 33 m. frt.-ért eladták 
Kartány Józsefnek. Az okirat ugyancsak Kolozsvárt kelt 1712. január 23-án. 

A harmadik oklevél több, mint egy évvel későbbi, 1713. március ll.-i 
{Kolozsvár) keltezésű, s benne Fekete István centumvir és Felvinezi György 
Kolozsvár városa hütös szolgabírájának bizonyságlevele maradt reánk. Az 
oklevelet annak bizonyságául állították ki, hogy Fojt Jakab patikárius és 
felesége ' Hosz Sára hosszú-szappany-utcai puszta házhelyöket elcserélik 
Csegezi Tar Gergely és felesége Köpeczi Anna külsömonostor-utcai puszta 
házhelyével. Itt a Felvinezi névaláírása G. Felvinczj alakban szerepel. 

A tartalmilag közölt három oklevél alapján kétségtelen, hogy Felvinezi 
halála évét nem 1706 körüli időre, hanem még az 1713. éven is túlra 
kell tennünk. 

Külön érdekessége a három okiratnak, hogy a vörös viaszba nyomott, 
többé-kevésbbé elmosódott gyürüpecaétekből meg lehet állapítanunk Felvinezi 
nemesi címerét is: kerektalpú pajzsban könyöklő páncélos kar egyenes 
kardot tart. Koronás nyiítsisakpajzsának dísze törökfőn átszúrt kardot tartó 
könyöklő kar. Takarók mindkét felől.8 

Bármilyen kevés is ez, mégis megérdemli az említést: néhány szerény 
adat a magyar színészet egyik úttörő egyéniségének életéhez. 

SZABÓ T. ATTILA. 

BENYÁK ÉS METASTASIO. 

Benyák Bernát piarista szerzetes Joas c. iskolai drámájára először 
Takáts Sándor hívta föl a figyelmet,4 egyben helyesen megállapította a 
dráma jelentőségét irodalmunkban. Hogy a magyar dráma nem eredeti, 
hanem valamilyen külföldi dráma hajtása, azt mindenki érezte, aki vele 

1 i. m. 160. Valószínűleg Ferenczi második közlése nyomán ; a ké
sőbbi, általam ismertetendő adatok ,hütÖs szolaabírá'-nak mondják Felvinczit. 

a Mind a három oklevél magyar nyelvű; szakadozott, vízfoltos, de 
csak kévéssé hiányos állapotban maradtak fenn. 

8 Az oklevelek kivonatát és a gyürüpecsétek címertani leírását Herepei 
János közölte velem — ezért e helyütt is köszönetet mondok neki. 

4 Benyák Bernát és a magyar oktatásügy, 1891. 


